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Proses belajar mengajar adalah salah satu bentuk penyampaian informasi. Proses penyampaian yang baik 

akan meningkatkan pemahaman siswa akan informasi yang diberikan. Implikasinya, jika informasi yang 

diberikan dapat diinterpretasikan dengan baik, maka siswa akan fokus terhadap informasi tersebut 

sehingga outcome dari proses pembelajaran baik yang bersifat kognitif, afektif dan psikomotor dapat dicapai 

dengan baik. Namun, terkadang ada beberapa kondisi yang menyebabkan tingkat ketersampaian informasi 

menjadi kurang baik. Penyebabnya bisa dari berbagai aspek, salah satunya adalah aspek kualitas akustik 

pada ruang kelas yang digunakan.  

Kondisi akustik dari sebuah ruang kelas yang kurang baik terjadi ketika background noise atau waktu 

reverbrasi ruangan terlalu tinggi sehingga mengganggu proses belajar mengajar. Kondisi ruang kelas yang 

terletak di dekat sumber bising seperti jalan raya akan meningkatkan noise level. Tidak hanya itu, kapasitas 

ruangan pun sangat berpengaruh terhadap waktu reverbrasi yang dimiliki ruangan. Semakin tinggi waktu 

reverbrasi maka suara akan tinggal lebih lama di ruangan tersebut. Fenomena waktu reverbrasi yang lama 

akan terasa pada ruangan yang memiliki volume yang besar. Tingkat noise dan waktu reverbrasi yang 

tinggi mengharuskan sumber suara menghasilkan tekanan yang lebih tinggi dari background noise. Tantangan 

lainnya tidak hanya itu, dengan adanya waktu reverbrasi yang tinggi, maka tingkat kejelasan informasi pun 

menjadi menurun. Berdasarkan informasi yang penulis sadur dari ASHA (American Speech-Language-

Hearing Association), kondisi akustik ruang kelas yang kurang baik akan menyebabkan turunnya tingkat 

kejelasan informasi, turunnya atau terhambatnya kemampuan membaca, meningkatnya keaktifan siswa 

dalam ruangan, turunnya tingkat konsentrasi serta tingkat prestasi akademik siswa menurun. 

Observasi 

Observasi dilakukan pada salah satu ruang kelas SMA 

Negeri 3 Bandung. Observasi dilakukan pada 29 Maret 2014 

pukul 14.45. Ruang kelas yang dijadikan sebagai lokasi studi 

kasus memiliki kapasitas 40 - 60 orang. Ruang kelas terletak 

pada lantai 2 dan menghadap kearah Jalan Belitung dan 

Jalan Kalimantan sehingga secara tidak langsung ruang kelas 

ini terpapar sumber bising dari kedua ruas jalan tersebut. 

Setiap harinya (Senin – Jumat) ruangan ini digunakan 

sebagai ruang kelas untuk tingkat 3 jurusan IPA. Tidak 

jarang ruangan ini pun digunakan sebagai lokasi latihan 

musik oleh KPA 3 (Keluarga Paduan Angklung SMA 3). 

Berdasarkan strukturnya, ruangan ini memiliki ceiling yang 
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cukup tinggi dengan struktur dinding yang tebal. Struktur selubung bangunan seperti ini menghasilkan 

kualitas insulasi termal yang baik. Hal ini dibuktikan dengan pendapat narasumber yang sempat merasakan 

mengikuti proses belajar mengajar di ruangan ini. Menurut narasumber, ruangan ini selalu dalam keadaan 

sejuk meskipun cuaca lingkungan di luar selubung bangunan sangat terik. Namun, berdasarkan 

pengalaman yang dirasakan narasumber, kondisi struktur selubung bangunan tidak bisa menjadi barier 

yang efektif untuk menghalangi bising dari luar selubung bangunan, akibatnya suara guru menjadi kurang 

terdengar. 

Berdasarkan hasil observasi, ruangan ini memiliki waktu reverbrasi antara 0,5 – 1 detik. Berdasarkan 

standard yang penulis sadur, sebuah ruangan kelas idealnya memiliki waktu reverbrasi antara 0,4 – 0,6 

detik. Artinya, bisa dikatakan ruangan ini memiliki waktu reverbrasi yang kurang sesuai. Akibatnya, suara 

yang didengar pun akan sedikit bergema sehingga keterjelasan informasi menjadi menurun. Selain 

disebabkan karena waktu reverbrasi yang panjang, kondisi ruangan pun memiliki tingkat bising yang 

cukup tinggi. Berdasarkan standard ANSI S12.60-2012 untuk Classroom Acoustic, sebuah bangunan 

dengan volume kurang dari 20.000 kubik feet hanya diperbolehkan menerima backround noise (yang 

stabil) sebesar 35 dBA selama 1 jam. Jika sumber bising merupakan sumber bising yang berasal dari 

transportasi, maka tingkat background noise yang maksimum ruang kelas meningkat sebesar 5dB dari nilai 

background noise awal. Untuk mengetahui tingkat background noise, penulis tidak melakukan uji 

kuantitatif. Secara subjektif, penulis merasakan tingkat bising yang cukup mengganggu saat melakukan 

observasi. Tingkat bising yang cukup mengganggu ini akan mengakibatkan proses belajar mengajar 

menjadi terganggu. Gangguan yang terjadi bisa dalam berbagai cara baik gangguan yang bersumber pada 

siswa (siswa yang tidak bisa konsentrasi dengan informasi yang disampaikan oleh guru) dan juga dari 

pihak pengajar (pengajar mudah lelah karena harus mengajar dengan suara yang lebih keras). Jika dianalisa 

berdasarkan kondisi background noise dari ruangan, maka sumber bising didominasi oleh sumber bising 

eksternal. Sumber bising eksternal ini berasal dari transportasi yang melintas di Jalan Belitung dan Jalan 

Kalimantan, juga berasal dari pesawat terbang yang memiliki lintasan pendaratan diatas kawasan SMA 

Negeri 3 Bandung. Sumber bising yang berasal dari kendaraan bermotor diakui tidak terlalu mengganggu 

bagi siswa dan pengajar yang menggunakan fasilitas ruang kelas tersebut. Hal ini mungkin disebabkan 

karena siswa dan pengajar sudah terbiasa dengan kondisi bising di sekitar lingkungan kelas sehingga 

tingkat fokus dari siswa pun sudah lebih terlatih dengan kondisi ruangan kelas yang ada. Lain hal nya 

dengan sumber bising yang berasal dari pesawat terbang yabg melintas. Tingkat tekanan suara yang cukup 

tinggi membuat pengajar terpaksa menghentikan proses belajar mengajar hingga bising dari pesawat 

terbang yang melintas menghilang. 

Berdasarkan hasil observasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ruangan kelas ini memiliki kualitas akustik 

yang baik secara struktur. Kondisi akustik yang kurang baik dari ruangan kelas ini lebih disebabkan karena 

perencanaan wilayah kota yang kurang baik. Jika meninjau sejarah kondisi lingkungan SMA Negeri 3 

Bandung tempo dulu, lokasi sekolah yang dirancang oleh C.P.Wolff Schoemaker ini memiliki lokasi yang 

jauh dari pusat keramaian sehingga tingkat bising yang ada pun masih terjaga. 

Jika meninjau kebijakan yang berlaku, seharusnya Bandara Husein Sastranegara bertanggungjawab atas 

tingkat kebisingan yang dihasilkan oleh kegiatan bandara. Keberadaan bangunan SMA Negeri 3 Bandung 

yang lebih dahulu ada seharusnya menjadi pertimbangan perencana kota dalam menrnyukan posisi 

bandara dan lintasan pendaratannya. 
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